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มคอ. ๓
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่ง
แตละรายวิชาจะกําหนดไว อยางชัดเจนเกี่ยวกั บวัตถุ ประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรู ในรายวิชา แนว
ทางการปลู กฝ งทั กษะต า งๆ ตลอดจนคุ ณลักษณะอื่น ๆที่นักศึก ษาจะไดรับ การพัฒ นาใหป ระสบความสํ าเร็ จตาม
จุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑

มคอ. ๓
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๔๐๗๓๔๑๗ หลักวิศวกรรมสําหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๓.๒ ประเภทของรายวิชา -วิชาเฉพาะดานบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ ที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๒ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ กลุมเรียน A๔.
๕. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”
๘. สถานที่เรียน
หอง ๕๐๓ อาคาร วิชรลงกรณ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ศูนยวิทยาศาสตร
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒

มคอ. ๓
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อใหทราบหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม การอานแบบโยธา เครื่องกล และอื่นๆ
๑.๒ เพื่อใหทราบและเขาใจการวางแผนและใชมาตรการการวางผังงาน การออกแบบอุปกรณตางๆ ใหเกิดความ
ปลอดภัย
๑.๓ เพื่อใหทราบและมีความรูความเขาใจในการนําหลักวิศวกรรมไปใชในการบริหารจัดการความความปลอดภัย
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในครอบคลุมมากขึ้น
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม การอานแบบทางวิศวกรรม การวางโรงงาน กลศาสตรของไหล การ
ออกแบบอุปกรณตางๆ ในงานกอสรางและงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยงานไฟฟา และการจัดการสารที่เปนพิษ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
๔๕ ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
การศึกษาดวยตนเอง
งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
๙๐ ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

ไมมี

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวในแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่
กําหนดใน มคอ. ๒ โดยระบุตามความรับผิดชอบหลัก  และรับผิดชอบรอง  ตามแตละรายวิชากําหนด
๒. วิธีการสอน วิธีการประเมินผล ใหเลือกใชจากกลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล ที่กําหนดไว
ในแตละมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใน มคอ. ๒ และควรเพิ่มเติมวิธีการ/รายละเอียดใหเหมาะสม สอดคลองกับ
รายวิชา
๓

มคอ. ๓
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
 ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพดานวิศวกรรมความปลอดภัย
 มีวินัยตอการเรียน สงมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด
รับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมและนอกกลุม
มีสัมมาคารวะใหความเคารพแกผูอาวุโส
๑.๒ วิธีการสอน
- ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางที่ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและใหเกียรติแกอาจารยอาวุโส เปนตน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่หลักสูตรฯ/คณะจัดกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
๒. ความรู
๒.๑ ความรู ที่ตองไดรับ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิศวกรรมความปลอดภัยที่ถูกตอง
พรอมทั้งอธิบายการคํานวณจากโจทยตัวอยาง
 ความรูเรื่องการอานแบบ การเขียนแบบทางวิศวกรรม การวางผังงานที่ลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุและ
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
 มีความรูในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบริหารจัดการ สาธารณสุข
ศาสตร
 มีความรูและติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการตอยอดความรู การ
ดําเนินงาน การแกไขปญหา และการพัฒนาในสาขาวิชาชีพ
๒.๒ วิธีการสอน
- ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนนใหนักศึกษา
หาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาดวย
ตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต การสอนแบบ e-Learning เปนตน
- เพิ่มการสอนนอกหองเรียน โดยศึกษาจากประสบการณจริงในเรื่องที่ตองสรางความเขาใจ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๔

มคอ. ๓
- การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทํารายงานรายบุคคล
- การทํารายงานการประเมินความเสี่ยงเทคนิคตางๆ ในแตละสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม๓.
ทักษะทางปญญา
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
 สามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอปญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน
สามารถใชความรูทางทฤษฏีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมความปลอดภัยใน
สถานการณจริง
 สามารถการอานแบบวิศวกรรม รวมถึงเขียนแบบทางวิศวกรรมพื้นฐานได
๓.๒ วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไขปญหา จาก
กรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตองกําหนดแนวทางไปสูการ
แกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไปได
- มอบหมายงานกลุมจัดทําการประเมินความเสี่ยงจากสถานที่จริง๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม (4.1)
 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกสถานภาพ (4.2)
วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม (4.3)
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่นและ
บุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น
โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
- ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความรับผิดชอบ
- ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ๕. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
ทักษะดานการสื่อสารทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน
๕

มคอ. ๓
 สามารถใช Power point ในการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย (5.2)
 สามารถคัดเลือกแหลงขอมูล (5.3)
สามารถคนควาหาขอมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอรเน็ต (5.6)
สามารถใชภาษาไทยในการนําเสนอดวยการเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนใหนักศึกษาเห็น
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ ๕
แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย

2
3-4
5

การอานผังอาคาร และเครื่องกล
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมเหล็ก

จํานวน
ชั่วโมง
3

3
6
3

๖

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
ชี้แจงการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน
มอบหมายโจทยปญหา แนะนํา
วิธีการและแหลงสืบคนขอมูล
นักศึกษาสืบคนขอมูลและสรุป
รายงานการศึกษาตามโจทยปญหา
อาจารยใหขอมูลยอนกลับรายกลุม
และบรรยายเพิ่มเติม สอบยอยครัง้
ที่ 1
บรรยายนํา ยกตัวอยาง
บรรยายนํา ยกตัวอยาง
บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผูสอน
ผศ. สุรชาติ

ผศ. สุรชาติ
ผศ. สุรชาติ
ผศ. สุรชาติ
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมไม
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมกอสราง
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานเชื่อม
ไฟฟาและงานไฟฟา
การออกแบบอุปกรณความ
ปลอดภัยแบบตางๆ 1
การออกแบบอุปกรณความ
ปลอดภัยแบบตางๆ 2
การออกแบบอุปกรณความ
ปลอดภัยแบบตางๆ 3
งานวิศวกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
งานวิศวกรรมเกี่ยวกับสารพิษและ
กากของเสีย
งานวางแผนและการประเมิ น ผล
โครงการความปลอดภัย

3

บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผศ. สุรชาติ

3

บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผศ. สุรชาติ

3

บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผศ. สุรชาติ

3

บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผศ. สุรชาติ

3

บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผศ. สุรชาติ

3

บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผศ. สุรชาติ

3

บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผศ. สุรชาติ

3
3

บรรยายนํา ยกตัวอยาง
บรรยายนํา ยกตัวอยาง

ผศ. สุรชาติ
ผศ. สุรชาติ

3

ใชการเรียนแบบรวมมือและศึกษา
ดวยตนเอง โดยมอบหมายงานกลุม
ใหนักศึกษารวมกันศึกษาบทเรียนใน
เอกสารคําสอน และนํามาถายทอด
ในหองเรียน อาจารยสรุปปรับความ
เขาใจใหถูกตอง และเพิ่มเติมเนื้อหา
ใหสมบูรณ

ผศ. สุรชาติ

16
สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
วิธีการประเมินผลนักศึกษา
เรียนรู
2.1,2.3,2.4, การทดสอบยอย (Quiz) 5 ครั้ง
3.2,3.3
2.1,3.3,4.1, รายงานกลุม
4.2,4.3,5.7
2.1,3.2,3.3, รายงานกลุม
4.1,4.2,4.3,
5.7
๗

ผศ. สุรชาติ

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
5%

4

5%

5

5%
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1.1,2.1,2.4,
3.2,3.3
2.1,3.2,3.3,
4.1,4.2,4.3,
5.2,5.7
1.1,
2.1,2.4,3.2,
3.3
1.3,1.5,1.1.3,4.3,
1.1,1.3,1.5,
1.,4.1,4.2,4.3
4.1,4.2,4.3
4.2,4.3

การสอบกลางภาค

7

25%

รายงานกลุมเรื่องการประเมินความเสี่ยงภัย และการนําเสนอผลงาน
ดวยวาจาพรอมสื่ออีเล็กทรอนิก

14

15%

การสอบปลายภาค

16

25%

การประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ

1-15
1-15
1-15

5%
3%
4%

การประเมินดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใน
การทํางานกลุม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุม
การประเมินดานความสัมพันธระหวางบุคคลและและการมีสวนรวม
ในกิจกรรมในชัน้ เรียน โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา

4,5,15

5%

15

3%

3. เกณฑการใหคะแนน
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมในชั้นเรียน สัดสวนการวัดผล 25 % กําหนดใหงานแตละชิ้น มีคะแนนเต็ม 5
คะแนน แลวรวมคะแนนที่ไดจากทุกชิ้นงานมาคิดสัดสวนเปน 25 % โดยงานแตละชิ้นกําหนดการใหคะแนนดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
1. การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
2. ความถูกตองของงาน
3. คุณภาพของงาน
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
5. ความตั้งใจและความพยายาม
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
เกณฑการใหคะแนน
1. การเขาเรียน
2. ความตั้งใจเรียน
3. การมีสวนรวมในการเรียน

2 คะแนน 1.5 คะแนน
1 คะแนน
0.5 คะแนน
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด 2 ประเด็น ขาดมากกวา 2 ประเด็น
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมากหรือลอกงาน
สัดสวนการวัดผล 10 %
2 คะแนน 1.5 คะแนน 1 คะแนน
ครบ
ขาด1ครั้ง
ขาด 2 ครั้ง
มาก
ปานกลาง
นอย
มาก
ปานกลาง
นอย
๘

0.5 คะแนน
ขาดมากกวา 2 ครั้ง
นอยมาก
นอยมาก
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4. ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
5. มารยาท

มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

นอย
นอย

นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง

4. เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด คะแนน
เกณฑการพิจารณา
A 90 – 100 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 90 -100%
B+ 85 - 89 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 85 - 89 %
B
75 - 84 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 75 - 84 %
C+ 70 - 74 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 70 - 74 %
C
60 - 69 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 60 - 69 %
D+ 55 - 59 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 55 - 59 %
D 50 - 54 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 50 - 54 %
F
0 - 49 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 0 - 49 %
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
สุรชาติ สินวรณ. 2559. เอกสารคําสอนรายวิชา วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
สมศักดิ์ ตรีสัตย. 2550. การออกแบบและวางผังโรงงาน. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี.
วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. 2550. วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน.
กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี.
กิตติ อินทรานนท. 2544. วิศวกรรมความปลอดภัย พื้นฐานของวิศวกรรม.กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษา
เพิ่มเติม
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให นั กศึ กษาทุ กคนประเมิ น ประสิ ทธิผ ลของรายวิช า ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจ กรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
๒.การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
๙
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• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / ของ
รายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
• แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
• คณะใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา แตละชั้นป โดยตัวแทนนักศึกษาแต
ละกลุม ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิที่มิใชอาจารยผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเปนผูดําเนินการ
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
• การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา (วิธีนี้ใชไดใน
กรณีที่อาจารยมีผูรวมสอนหลายคน รวมกันพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน พฤติกรรมของ
นักศึกษา อาจารยจัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย)
• นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินบนเว็บบอรด ประเมินผานระบบออนไลน มีตูรับเอกสาร มี
คณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ โดยการสังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารยผูสอนประเมิน
ตนเอง เปนตน
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา (ขอนี้นาจะใชไดกับทุกรายวิชา
คือนําผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน)
๓. การปรับปรุงการสอน
- ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรฯ มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุม
ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการให คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของ
รายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตรฯ ภายในรอบเวลาหลักสูตรกระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ตรวจสอบขอสอบวาสอดคลองตามวัตถุประสงค
๑๐

มคอ. ๓
การเรียนรู ทวนสอบจากคะแนนขอสอบและการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบวิธีการใหคะแนน ความเที่ยง
และการตัดเกรด)
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรฯ มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตรฯ การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และ
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อ
นําเขาที่ประชุมอาจารยป ระจําหลั กสู ตรพิจ ารณาให ความคิ ดเห็นและสรุปวางแผนพัฒ นาปรับ ปรุงสําหรั บใช ในป
การศึกษาถัดไป

๑๑

